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Mil edições de informação, 
opinião e muita luta

hegar a mil edições de qualquer periódico já é motivo para 
comemorar. Agora quando se trata de um jornal sindical há 
muito mais motivos para isso. Imprensa sindical exige inves-
timento, dedicação e persistência. O Jornal do SINTUFRJ 
mostrou nestes mais de vinte anos de vida que é possível 
e necessário ter um periódico que sirva de porta voz da 
categoria, de instrumento de disputa de políticas essenciais 

C
e que, acima de tudo, mantém a categoria alimentada das informações 
essenciais acerca do País, da educação superior, da UFRJ e do sindicato.

Há mais de duas décadas quando a direção da ASUFRJ identifi cou a 
necessidade de ter um informativo, buscava-se uma forma de comunicar 
com a categoria e aumentar a circulação da informação, então um grande 
problema para a atividade sindical. Foi uma decisão importante e corajosa, 
até porque havia quem achasse que “gastar tanto dinheiro com um jornal-
zinho” não valia a pena. 

A história demonstrou que a decisão estava correta. No início com uma 
equipe pequena, mas dedicada, o jornal já começou informando a categoria 
e incomodando aqueles que não nos respeitavam. Aos poucos se tornou 
um periódico esperado e lido pela comunidade universitária. Essa postura 
e a seriedade do seu conteúdo tornou o Jornal do SINTUFRJ o periódico 
mais lido na UFRJ e respeitado até pelos adversários.

Nos duríssimos anos 90 do século passado o Jornal do SINTUFRJ foi 
um instrumento fundamental nas muitas lutas que marcaram a vitoriosa 
resistência da categoria contra as várias ofensivas neoliberais que tenta-
ram destruir a categoria e a universidade pública. Incomodamos tanto que 
a certa altura um dos nossos algozes tentou nos intimidar com processo 
judicial. Enfrentamos o inimigo, provamos que o que afi rmamos era ver-
dade, ganhamos o processo e derrotamos quem queria nos desmoralizar.

Vieram os anos do novo século marcados por vitórias e derrotas, mas 
sempre com o jornal da entidade cumprindo o seu importante papel, evo-
luindo para sua edição eletrônica, ampliando a penetração da publicação 
dentro e fora da categoria. 

Os anos se passaram e o que podia parecer uma política de diretoria 
passou a ser uma obrigação política da entidade. Não é mais possível pensar 
o sindicato sem o seu jornal e uma equipe profi ssional estável que mantém 
a sua continuidade. Por tudo isso há muitos motivos para comemorar as 
mil edições do nosso periódico. 
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1985
o ano I 
do Jornal 
número 1 
da ASUFRJ

Aqui começa nossa história, sobre a trajetória de um dos 
mais perseverantes veículos da imprensa sindical.  O primeiro 
número, de dezembro de 1985, estreou em meio a um dos mais 
importantes movimentos de retomada da identidade da categoria, 
revelado nas manchetes: Greve de advertência, Diretas na UFRJ 
e todo apoio à Central Única dos Trabalhadores.

No editorial, a comemoração: Nasce o nosso jornal. “Esse é o 
primeiro número do Jornal da ASUFRJ. Ele surge num momento 
em que a democratização da Universidade abre espaço para a 
discussão de propostas que vão mudar a UFRJ. Ao mesmo tempo, 
o movimento dos funcionários, como nos processos eleitorais 
para os cargos dirigentes, passa a ter uma participação até então 
desconhecida em sua história”.

(...) Agora que estamos abrindo a campanha salarial, nos uni-

ficando aos demais trabalhadores brasileiros na luta por melhores 
condições de vida e trabalho, aproveitamos esse primeiro número 
do Jornal da ASUFRJ para divulgar como vem se dando esse 
processo na UFRJ, e a nível nacional  (...) Esse jornal é nosso. 
Esperamos que você o utilize, use, abuse, critique e crie, para que 
possamos construir um bom jornal e uma ASUFRJ nova e forte”.

O jornal discutiu também a democratização na UFRJ: “Dire-
tas na UFRJ - unidades e centros” abordando “Retrato de uma 
Universidade com raízes conservadora”.

O Jornal noticiou também que a greve de advertência (28 e 
29 de novembro) parou a UFRJ. Alertou contra o descaso do 
governo com as reivindicações salariais da categoria e eclodiu 
paralela ao protesto dos funcionários contra o “vergonhoso e 
irritante reajuste de 75% para o mês de janeiro de 1986”.



4 – Jornal do SINTUFRJ a serviço da categoria – No 1.000 – outubro de 2012 – sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

20
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

19861986 é marcado pela luta em defesa da universidade 
pública e por liberdades democráticas

O jornal número 2, de março/abril de 1986, trouxe na capa a campanha salarial por um 
novo plano de cargos e salários. Um encarte especial apresentava a proposta da Fasubra 
entregue ao Ministério da Educação.

Censura nunca mais - Esse foi o tema do Ato-assembleia da comunidade, com a presença 
de artistas da MPB, intelectuais e representantes de entidades e partidos políticos, no dia 3 
de abril de 1986, no hall do CT. Na pauta, a avaliação do movimento de resistência contra a 
intervenção na UFRJ pela Polícia Federal. O ato foi convocado pela ASUFRJ, pela ADUFRJ 
e pelo DCE.

É que o simples anúncio da exibição do filme “Je vous salue, Marie”, de Godard (proibida 
pelo governo da Nova República, que enfrentou a desobediência civil em todo país), provo-
cou fortes ameaças ao Reitor Horácio Macedo e a alguns diretores do Diretório Central dos 
Estudantes, caso se efetivasse a exibição.

No número 3, de maio de 1986, o anúncio da abertura do Curso Pré-Vestibular da ASUFRJ: 
“Uma universidade que se pretende voltada para a sociedade e preocupada com a extensão 
do ensino às camadas populares, não pode, por omissão fechar as suas portas aos que nela 
trabalham e que contribuem para a sua construção e manutenção. (...) Vamos abrir as portas 
da UFRJ para seus trabalhadores”.

 “Não ao Geres” - A nova república ao ser instalada previa uma grade transformação na 
sociedade. O MEC criou, em 1985, o grupo Geres – grupo executivo para a reformulação da 
educação superior. No fim de 1986, foi enviado ao Congresso, decreto lei com a maioria das 
proposições do Geres, um golpe na universidade pública, com a perda de sua autonomia, 
com brechas para o controle das empresas na pesquisa, e até a possibilidade de instaurar 
nas Ifes, o ensino pago.

O projeto foi rejeitado na íntegra por toda a comunidade. Fasubra, Une e Andes promoveram 
várias manifestações públicas, A categoria, em greve pela isonomia e embora esta reivindicação 
estivesse contemplada no famigerado projeto, abriu mão da proposta para rejeitar o Geres em 
defesa da universidade pública.

1987

Em 1987, o destaque das edições foi a 
apresentação do projeto “Universidade para os 
trabalhadores”, uma ambiciosa proposta política 
do movimento dos funcionários, com uma visão 
revolucionária do papel da universidade aberta 
à sociedade, com uma proposta de formação 
política para a cidadania de forma que a univer-
sidade assumisse seu papel social transforma-
dor. Pela primeira vez pautava-se discussão da 
democratização, para criar condições para que 
setores populares tivessem meios de acesso ao 
ensino superior público federal de qualidade.
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1988
Em 1988, o jornal denuncia: “Massacre, 

chacinas a face do governo da Nova República”, 
sobre a violência do Estado contra trabalhadores 
no movimento grevista da Companhia Siderúr-
gica Nacional, em Volta Redonda – quando três 
operários foram mortos. No fim daquele ano, o 
jornal da ASUFRJ acompanhando de perto as 
eleições para a reitoria.

1989Em 1989, o jornal traz a cobertura do congresso da CUT 
a qual a ASUFRJ se filiou, das eleições para a própria entida-
de, a escolha dos integrantes da Comissão Permanente de 
Pessoal Técnico-Administrativo (CPPTA) e, por fim a eleição 
para reitor e diretores de unidade.

“Nestes últimos tempos se assiste a uma transformação 
da universidade, influenciado sobremaneira pela ação tanto 
dos movimentos organizados da comunidade como também 
pelo caráter imposto pela sociedade. Após as conquistas dos 
técnicos-administrativos e dos docentes pela lei da isonomia 
que permitiu a definição de uma carreira e salários...”

Acorda UFRJ! Clama o jornal em maio:  “É chegada a hora 
da UFRJ acordar (...) e traçar uma linha conjunta para enfrentar 
mais um ataque ao ensino público gratuito. Não às demissões. 
Só nossa mobilização pode salvar o ensino público e gratuito 
e de qualidade”. O jornal denunciava que não satisfeito em 
promover o maio calote da história da economia popular, de 
colocar o país no caminho da recessão e desemprego, o go-
verno partia para uma desastrosa “reforma administrativa” e 
para o sucateamento inclusive da saúde e educação.

Não as demissões do governo Collor - A UFRJ na praça 
foi o nome da exposição promovida pelo SINTUFRJ sobre a 
produção da universidade em plena Cinelândia, mostrando os 
riscos da politica de cortes do governo.

1990
1990 marca a luta contra a reforma 
administrativa de Collor e seus efeitos  
na universidade
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Em 1991, embora as edições do jornal fossem poucas, houve 
muitos boletins e a mobilização continuou. Em maio, o destaque foi 
a convocação da greve em defesa dos salários que eclodiria um 
mês depois. A edição de junho chamou para as eleições da gestão 
que seguiria até 1993.

1991

1992
o ano começa com 
um desafio:

Nº 18 , 10 de janeiro de 1992 
“Quem não fizer o concurso, ou não for classificado 
poderá, sim, ser substituído”, declarou o reitor Maculan 
sobre os profissionais extraquadro. Era a política de 
demissão de Collor levada a cabo na UFRJ. Mas 
o SINTUFRJ reagiu: “Nós fizemos até agora uma 
grandiosa jornada e luta com vitórias no campo jurídico 
e político”.

No jornal de fevereiro mais uma frente de lutas: a 
resistência contra a política de privatizações que co-
meçou com a promessa do reitor de fechar bandejões.

Enfrentando a política de demissões, de privatização 
e falta de verbas, o SINTUFRJ, a categoria se mobilizou 
e conseguiu impedir a privatização por algum tempo. 
Adotaram a campanha roleta livre da fome até a Reitoria 
aceitar negociar.

Mas a batalha contra a perseguição aos extraquadro 
continuou.

Num encarte especial, o jornal apresenta os motivos 
da greve programada para maio. “A bandeira contra a 
recessão e o arrocho é nossa, é dos bancários, previ-
denciários, metalúrgicos, aposentados... Para derrotar 
esse governo é necessário e urgente construir a greve 
geral”. A Fasubra preparou novo projeto de carreira.
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1993
ano começa com vitória e termina com 
arbitrariedade

A edição de janeiro de 1993 comemora a renúncia de Collor e anuncia 
também que o relatório da comissão oficial do MEC sobre a Carreira estava 
pronto para ser transformado em projeto de lei. O governo soltou 100% 
de reposição, mas a categoria reclama: “Reajuste não recupera perdas 
de 462%”.

Sintufrj e Diesat revelam problemas graves
Os levantamentos das condições de trabalho pelo SINTUFRJ e Diesat  

(Departamento Intersindical de Saúde do Trabalhador) revelam situações 
alarmantes, como a da Gráfica: pelo menos 40 trabalhadores deveriam 
receber o adicional em seu grau máximo. 

Em fevereiro, o Diesat visitou a lavanderia. Encontrou irregularidades, 
riscos à saúde e até o risco de contaminação de pacientes e funcionários 
do hospital. “A absoluta falta de manutenção e de regras para operação dos 
equipamentos pode provocar a explosão repentina das caldeiras pondo em 
perigo os servidores”, dizia o jornal.  O escândalo chegou à grande imprensa.

O Diesat confirmou risco na Divisão de Manutenção e alertava para o 
uso perigoso do askarel e metanol. Depois das denúncias, a UFRJ criou 
uma comissão ambiental.

Greve crescente
O jornal apresenta os motivos da greve: por uma política salarial com 

reajuste mensal de acordo com a inflação, pela reposição de perdas a 
partir de janeiro de 90; pela isonomia, com a unificação do percentual de 
gratificação dos três poderes.

Em maio, a greve ganha força em todo país. Mas as primeiras vitórias 
começam na UFRJ: a devolução do desconto indevido do Plano de Seguri-
dade Social, pagamento dos adicionais de periculosidade e insalubridade;  
progressões por mérito, tempo de serviço e titulação dos antigos extraquadro.

Porém, parcela do Comando Nacional da Greve aceitou a proposta 
apresentada pelo governo que muitos consideraram ruim, acabando com 
a greve que tinha condições de conquistar uma política salarial.

Retrocesso na Estatuinte
O jornal oferece um encarte especial sobre a Estatuinte. A entidade 

reivindica que seja livre, soberana, democrática, exclusiva e paritária. E 
critica o documento secreto da Reitoria que levou meses para vir à público.

Diante dos protestos da comunidade, a Reitoria admite rever calendário 
da estatuinte. A  ASUFRJ produziu um vídeo para levar o debate às unidades, 
mas em abril o jornal denuncia articulação para aprovação de um estatuto 
conservador. E reivindica que todas as propostas sejam debatidas, subme-
tidas a consulta formal e referendadas no colegiado superior. No entanto, 
o Consuni acabou por aprovar um calendário que excluiria a comunidade.

Universus 
No dia 15 de julho a ASUFRJ lançou sua revista - Universus, enviada 

para casa dos associados.

Edição nº 2
Novembro de 1993
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Em novembro o SINTUFRJ tem 
sua primeira diretoria eleita

A edição de 28 de setem-
bro registra: “Eleita a primeira 
diretora do SINTUFRJ”, num 
pleito do qual participaram 
12.234 pessoas. No dia 12, 
tomaram posse os trinta e 
seis companheiros eleitos 
que coordenariam o Sindica-
to pelos três anos seguintes.

Escolinha
Foi inaugurada a Esco-

linha de Futebol do SINTU-
FRJ com a participação dos 
times do Flamengo, Vasco 
e Mangueira. O padrinho da 
Escolinha foi Roberto Dina-
mite que recebeu placa de 
homenagem da diretoria do 
sindicato.

Vamos barrar o golpe
No início de novembro, 

a entidade chama: “Todos 
ao conselho universitário”. 
A reitoria e sua comissão de 
notáveis alteraram as regras 
da eleição para reitor: “Os 
colegiados superiores da 
universidade, desconhecen-
do a vontade da maioria das 
unidades expressa em várias 
reuniões e abaixo-assinados, 
colocaram uma cunha no 
processo de democratização 
da UFRJ, que há muitos anos 
adotava o voto paritário. Sob 
o falso argumento de que 
aos professores cabe maior 
preponderância no processo 
eleitoral para reitor, votaram 
50% de peso para os docen-
tes, 25% para os funcionários 
e 25% para estudantes”.

Edição histórica - O 
número 87 foi o último 
jornal da ASUFRJ. A 
Associação passou a ser 
sindicato.

Fim de 1994: 
Edição comemora o 
número 100 – 22 de 
dezembro de 1993

Transformação em sindicato é momento histórico
II Congresso em meados de setembro, referendou 

por ampla maioria a opção majoritária do plebiscito que 
consultou a categoria e decidiu pela sua transformação 
em Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRJ 
– SINTUFRJ. A proposta obteve 54,5% do universo de 
associados que votaram.
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1994

Em maio foi dada a largada da eleição para reitor
Com a ponderação de votos de 50% para docentes, 25% 

para funcionários e 25% para estudantes, concorreram Nelson 
Souza e Silva, do HU, Rocco, presidente da FUJB e Paulo 
Alcântara, vice-reitor.

Greve real contra URV -  A assembleia lotou o Roxinho e 
aprovou greve por tempo indeterminado contra o plano eco-
nômico, as perdas salariais e a revisão constitucional.

O Congresso Nacional aprovou a MP 482 e os salários 
ficam congelados por um ano. A medida do plano econômi-
co de Fernando Henrique que foi aprovada dia 19 de maio, 
institui a URV e marcou para 1º de julho a entrada do Real , 
congelando os salários.

Em junho , depois de mais de 50 dias de greve, a Fasubra 
orientou as entidades de base para a saída unificada em 9 
de maio (...) As conquistas da greve foram obtidas através da 
pauta específica. Na pauta geral, a assinatura do Relatório da 
Comissão de Isonomia foi um grande avanço.

Paulo Alcântara é eleito o novo reitor da UFRJ. SINTU-
FRN entregou manifesto cobrando o debate das questões 
institucionais

O Jornal denuncia: “Plano Real – arrocho e agressão à 
soberania nacional”, explicando que a Medida Provisória do 
Plano desfecha um duro golpe contra a nação ao defender 
a aceleração da privatização de todas as nossas empresas 
estatais para pagar a dívida pública.

Anuncio de  paralisação nacional (dos SPF) dia 25 de agosto.  
“Não vamos permitir que o governo nos dê mais um calote”.

Na Boca da Urna – coluna semanal apresentava as propos-
tas dos candidatos à presidência – Lula, FHC e Brizola. “Qual 
Brasil você vai escolher? “, perguntava o jornal apresentando 
a situação do país com milhões de excluídos.

Plano Real, 
congelamento 
e eleições

No número 101, de 5 de janeiro de 1994, o jornal dá 
boas vindas a 1994  com uma grande reforma gráfica em 
que ganha o formato standard.

“O ano começa para o povo brasileiro sob a ótica da 
insegurança e da expectativa. Apesar do governo, através 
do Ministério da Fazenda, anunciar um futuro otimista, o 
que sentimos na pele e no bolso é a perspectiva de uma 
inflação de mais de 40% ao mês, comprometendo o poder 
de compra do trabalhador”.

Com isso, os Servidores Públicos Federais apontaram 
greve para março, a fim de “Exigir uma política salarial com 
reposição das perdas e o fim da revisão constitucional, além 
de barrar a desvinculação das aposentadorias do salário 
mínimo e o corte de verbas sociais no orçamento de 94”

Proposta inédita para a saúde do trabalhador
Em novembro, a UFRJ promoveu seminário sobre saúde do 

trabalhador, prioridade nas lutas a entidade. O objetivo do Sindi-
cato foi elaborar uma proposta de intervenção da Instituição nas 
questões de saúde dos trabalhadores da UFRJ. Fizemos do tema 
uma publicação especial do nosso jornal, traduzindo em detalhes o 
sistema proposto que incluiu  o corpo docente, discente e técnicos-
administrativos, articulando os locais de trabalho com Núcleos de 
Atendimento à saúde do trabalhador, com a participação de Co-
missões  Assessoras para Vigilância em Saúde e para Educação. 
Criação de um banco de dados informatizado, articulação com as 
unidades de saúde da UFRJ e as do SUS, para definição de polos 
de atendimento. Além, é claro, da implantação das Comissões Locais 
de Saúde do Trabalhador.

O ano fecha com a campanha “Reierarquização já!”, negociada 
na greve de junho mas não cumprida pelo governo.
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1995 Desde o inicio de 1995 o jornal denunciou as ameaça aos direitos dos trabalhado-
res. Os anos 90 foram os piores na vida dos servidores públicos. Publicamos matéria 
sobre os primeiros 30 dias do governo Fernando Henrique Cardoso, suas propostas 
de reforma da Constituição, reforma administrativa e sobre a tentativa de privatização 
da universidade. 

Nesse ano encampamos a campanha a favor da Lei de Diretrizes Básicas da 
Educação (LDB) democrática e levamos a frente uma campanha de valorização da 
universidade pública, sempre denunciando a política de FHC de destruição do serviço 
público.

No ano de 1995 o governo FHC tentou acabar com os sindicatos, suas lideranças 
e também com as universidades públicas. A autonomia universitária foi restringida. 
Houve alteração do processo de escolha dos reitores dando-se 70% de peso ao voto 
dos professores.

1996
A partir de 1996 o projeto de Autonomia do governo começou 

a rondar as universidades federais. A política privatista do governo 
acabou com o bandejão, proibiu concurso público, cortou bolsas 
de pesquisa e garfou o máximo que pôde os salários.  Nesse ano 
a categoria fez sucessivas paralisações contra a reforma adminis-
trativa e da previdência, participando de uma greve geral que parou 
o país. Na luta em defesa da universidade pública o SINTUFRJ 
fez uma ampla campanha televisiva. Comemoramos os 10 anos 
do Curso Pré-Vestibular. Com o número 200 do jornal publicamos 
uma edição comemorativa.

1997
O jornal, nesse ano, traduziu através de várias 

edições a luta pelo pagamento dos 28,86% (percen-
tual concedido aos militares em 1993 e estendido aos 
servidores do Legislativo e Judiciário), assim como 
a batalha contra as privatizações de FHC, especial-
mente em relação a Vale Do Rio Doce, continuando a 
denunciar a reforma administrativa e da previdência.
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1998
Esse foi um ano de crise na universidade e resistência da categoria. 

Foram  44 dias de ocupação da Reitoria contra a intervenção do governo 
FHC com a imposição de José Henrique Vilhena – o 3º votado na eleição 
– para reitor. A luta contra a intervenção atravessou os anos de 1999, 
2000, 2001 e 2002.

1999
O ano foi de luta contra a 

política econômica de FHC e 
do FMI. A Marcha dos 100 mil 
foi marcante. E na briga pelos 
28,86% houve até greve de 
fome. A partir de novembro 
o jornal passou a ter cor na 
capa,contracapa e fotos co-
loridas.
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2000
Em 2000 e 2001 mostramos a força do que construímos 

nos anos de resistência ao neoliberalismo de FHC. Nos últimos 
10 anos nunca uma categoria lutou tanto por seus direitos e 
participou da organização de todas as mobilizações amplas e 
legítimas da sociedade. Em 2000, a categoria realizou a mais 
importante manifestação da greve do funcionalismo com mais 
de três mil fechando a Linha Vermelha.

2001

Em 2001, com nosso jornal todo em cor, saímos do pesadelo 
de 7 anos de governo FHC. Ele e Paulo Renato, ex-ministro 
da Educação, tiveram que se render à força do movimento. 
Impomos um recuo em questões consideradas como princípios 
pelos administradores neoliberais. Foi a maior greve da catego-
ria em adesão com vitórias política e financeira. Em setembro 
de 2001 participamos da Marcha dos 50 mil, em defesa da 
Educação. Em novembro iniciamos a campanha Fora Vilhena. 
Em dezembro publicamos edição especial número 500.
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2002
Foi o ano em que a Era Vilhena acabou. Em julho a 

comunidade acadêmica retomou a democracia com a 
posse, em Brasília, do reitor Calos Lessa, eleito com 85% 
dos votos. Participamos ativamente da eleição do primeiro 
trabalhador – Luiz Inácio Lula da Silva - para a Presidência 
da República com encartes especiais.

2003
Enfim o reitor eleito em 1998, 

Aloísio Teixeira, após cinco anos de 
intervenção é eleito novamente pela 
comunidade e toma posse como 
reitor da UFRJ.
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2004
Em 2004, o Jornal do SINTUFRJ produziu 

50 edições, editou cerca de 500 páginas com 
material jornalístico, publicou 630 fotos e 
102 ilustrações. Nenhum assunto relevante 
na UFRJ escapou à atenção do jornal. Cri-
ses nas unidades, segurança no Fundão, 
ação nefasta de cooperativas irregulares, 
orçamento curto, foram pautas recorrentes. 
Nesse ano a categoria fez a histórica greve 
de 77 dias que arrancou do governo o Plano 
de Carreira cujo assunto ocupou a agenda 
de publicação.

2005
A conquista da Carreira, que virou lei neste ano, 

contemplou a jornada histórica de lutas da categoria. 
A lei foi um passo para ampliar os direitos dos traba-
lhadores das universidades federais.  O jornal teve 
participação importante para orientar a categoria no 
processo de implantação da primeira etapa do Plano 
de Carreira, com edições especiais e encartes. A crise 
política, as mudanças de comando em unidades im-
portantes, a greve dos 100 dias para garantir recursos 
para a segunda etapa da carreira e a segurança no 
campus foram assuntos que ocuparam as páginas 
do jornal.
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2006
Em janeiro de 2006 o jornal do SINTUFRJ al-

cançou a marca de 700 edições, marca histórica 
de um veículo que se consolidou ao longo dos 
anos como ferramenta indispensável na propa-
gação das lutas da categoria, prestando serviço 
e escrevendo o dia-a-dia da história da UFRJ, 
pela ótica dos trabalhadores. Nos últimos dois 
anos, chegamos a marca de mais de 1 milhão 
de exemplares distribuídos na Universidade.

2007
O ano foi de pressão nas ruas 

e manifestações no Centro do 
Rio, no Dia Internacional da Mu-
lher, contra a presença  do geno-
cida George Bush. A luta contra 
o congelamento dos salários do 
funcionalismo por 10 anos deu a 
tônica no movimento.  Elegemos 
nesse ano os nossos represen-
tantes técnico-administrativos 
para os conselhos superiores da 
UFRJ. Nesse ano, em maio, a 
partir do 766, o jornal ganha novo 
formato com mudanças gráficas 
e de conteúdo.
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A defesa da saúde pública 
e dos hospitais universitários 
(Hus) estiveram sempre em 
pauta. O jornal cobre ato na 
Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro que denunciou as 
fundações estatais de direito 
privado criadas pelos gover-
nos federal, estaduais e muni-
cipais, em todo país. Grande 
marcha em Brasília contra as 
fundações é realizada. As pre-
cárias condições da Divisão 
de Saúde do Trabalhador são 
mais uma vez denunciadas. 
No Fundão ato em defesa 
dos HUs reuniu cerca de 700 
pessoas, entre profissionais, 
estudantes, pacientes e fami-
liares de internos do Hospital. 
Na Vila Residencial a falta de 
saneamento básico ganhou 
capa no jornal.

2008

2009
As reivindicações dos 

extraquadros tomam as pá-
ginas do jornal. As reuniões 
do Comitê Técnico do Plano 
Diretor têm cobertura comple-
ta. A discussão e a formação 
do complexo Hospitalar da 
UFRJ teve toda a cobertura 
do jornal. A CUT promoveu 
manifestação nacional contra 
as demissões dos trabalha-
dores justificadas pelo go-
verno pela crise econômica 
internacional. O SINTUFRJ 
promoveu vigília em defesa 
das conquistas.
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2010

2011

Na primeira edição em janeiro o jornal 
mostrou os últimos minutos da existên-
cia da Ala Sul do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF), mais 
conhecida como perna seca. A partir de 
setembro não fugiu ao jornal informações 
para  a categoria sobre as ações judiciais, 
reuniões por local de trabalho, defesa 
dos HUs, debate sobre aposentadoria 
especial, reivindicação por concursos, 
luta pela saúde do trabalhador assim 
como explicações sobre a recuperação 
financeira, administrativa e patrimonial 
da entidade. O SINTUFRJ organizou 
uma série de encontros e seminários. 
Novos representantes foram eleitos para 
os conselhos superiores e para o conse-
lho deliberativo provisório do Complexo 
Hospitalar.

Iniciamos o ano com a tragé-
dia das enchentes na região Ser-
rana. Foi o ano que começou e 
terminou com mobilização e luta. 
Agenda cheia e trabalho duro 
para os técnico-administrativos. 
O jornal esteve em todas as 
frentes de luta como a da jornada 
de 30hs para a enfermagem, que 
resultou em conquista, e contra a 
criação da Ebserh. A campanha 
pela ascensão funcional ocupou 
as páginas. O jornal retratou por 
completo o Encontro de Carreira, 
sendo usados outros recursos 
da mídia disponíveis. O Dia da 
Consciência Negra foi capa. Foi 
produzido especial sobre o 1º Se-
minário de Segurança da UFRJ, 
organizado pelo GT-Segurança 
do SINTUFRJ e a Diseg (Divisão 
de Segurança). Nesse ano foi 
lançado o Caderno de Unidades 
com objetivo de mostrar  o traba-
lho dos técnico-administrativos 
em suas unidades.  O Show do 
Revelação fechou  o ano de 2011.
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O ano começa com o SIN-
TUFRJ garantindo o salário de 
mais de seis mil trabalhado-
res, entre ativos aposentados 
e pensionistas, que estavam 
sob risco de corte de até 60%  
dos salários e proventos. 
O jornal estampa na capa 
novas possibilidades para o 
recebimento dos atrasados 
dos 3,17%.

Desde a deflagração da 
greve da categoria, em 5 de 
junho, até a volta ao trabalho, 
em 28 de agosto, o Jornal do 
SINTUFRJ se dedicou à luta 
dos trabalhadores por melho-
res salários, condições dignas 
de trabalho, e em defesa da 
universidade pública de quali-
dade para todos os brasileiros 
e contra a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares 
(Ebserh). Porque a Ebserh foi 
criada para gerir os hospitais 
universitários, numa afronta à 
autonomia universitária e às 
conquistas trabalhistas dos 
servidores públicos federais. 
Nesse ano o tradicionalíssimo 
Curso Pré-Vestibular do SIN-
TUFRJ completou 25 anos.

2012
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Uma opção profissional pela imprensa 
do trabalhador

O jornal do SINTUFRJ é uma referencia porque é produzido 
por pessoas que fizeram uma opção. Não caíram no movimen-
to sindical de paraquedas. Trabalharam na grande imprensa 
e fizeram a opção profissional de se dedicar à imprensa do 
trabalhador, à mídia do trabalhador.

E abraçaram este caminho sem perder o norte das novas 
tecnologias, das novas tendências do designer gráfico, com 
atualização de conteúdo, sempre sem perder a referência 
profissional. Como profissionais formados por universidades, 
procuramos aplicar todo esse conhecimento e estudo a serviço 
da imprensa do trabalhador.

Ana de Angelis

A equipe e os dirigentes que passaram pelo Jornal ao 
longo destes vinte sete anos devem se orgulhar pelo trabalho 
realizado. Manter uma produção sistemática para um veículo 
de informação sindical requer dedicação profissional e pos-
tura política. Foram altos e baixos. O mais importante é que 
o jornal conquistou seu público e se mantém, independente 
das novas mídias de comunicação que devem ser também 
utilizadas pelo Sindicato. 

Que as diretorias sindicais tenham a consciência de que o 
jornal não se tornou obsoleto frente às novas tecnologias.  E 
que saibam usá-lo, sempre investindo em sua melhoria. Afinal, 
o Jornal do Sintufrj tornou-se um dos patrimônios mais caros 
aos trabalhadores em educação da UFRJ. 

Eliane Amaral

Um verdadeiro instrumento de luta

O Jornal do SINTUFRJ é uma instituição. Isso é inegável. 
Uma referência no cotidiano da UFRJ. Fruto do empenho, do 
interesse e da visão política das diversas gestões políticas que 
passaram pela entidade ao longo de quase 30 anos. Gente 
visionária, que entendeu a importância desta ferramenta na 
ferrenha disputa pela hegemonia da comunicação. 

Um trabalho acolhido com carinho pela categoria que 
muitas vezes reconhece no jornal, além do veículo de infor-
mações relevantes, e de divulgação das ações e orientações 
políticas de seu Sindicato, um porto seguro para denúncias 
e reivindicações.

Mas, se o jornal é construído por iniciativas e acertada 
visão política, o é também pela dedicação e pelo empenho 
de uma equipe de profissionais que constrói no dia a dia esta 
importante vitrine do SINTUFRJ nas bases.

São editores, repórteres, fotógrafos, diagramadores, ilus-
tradores, revisores, secretárias de departamento, que vêm se 
dedicando de corpo e alma a construir instrumentos sérios de 
comunicação. Uns estiveram por aqui de passagem, outros 
por algum tempo. Alguns por muitos anos.

Aqueles que, envolvidos pela proposta de formar e informar 
a categoria sob a ótica dos trabalhadores, oposta a das classes 
poderosas, têm deixado sua marca na luta contra-hegemônica 
e pela democratização da comunicação. Eu me orgulho a fazer 
parte deste time desde 1990.

Tanto que compus a dissertação com que obtive grau de 
mestre em Ciência Política na UFF, em 2011, com o tema central 
da mídia como instrumento de disputa de poder. Muito do que 
me moveu, proveio da experiência de 22 anos como jornalista 
do SINTUFRJ, vivenciando a tremenda barreira da chamada 
grande mídia para com as questões dos trabalhadores.

Não é segredo para ninguém que a mídia, maior formuladora 
de representações da realidade, busca produzir consenso. No 
caso do Brasil, cuja comunicação é controlada historicamente 
por pouquíssimos grupos vinculados a grandes oligarquias, 
são claras as distorções provocadas pela concentração de 
propriedade, pelo desequilíbrio, entre os sistemas privado, 
público e estatal de radiodifusão e pela ausência de normas 
que impeçam a propriedade cruzada. Situações que impedem 
a democratização da mídia. 

Mais que isso. Sem liberdade e pluralidade de informação 
é difícil se consolidar uma democracia de fato. Por isso, tam-
bém está claro que, contra este poder desmedido dos barões 
da mídia, é urgente a adoção de controles democráticos e 
marcos regulatórios.

Mas, além disso, se fazer frente a todo esse poder é uma 
guerra inglória, esta precisa ser travada. E o é, cotidianamente, 
por milhares e milhares de pequenos veículos da imprensa 
sindical em todo país. Como o Jornal do SINTUFRJ. Há quase 
três décadas nesta luta.

Regina Rocha

Que venham mais mil
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